
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง
อําเภอ พิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,090,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,937,043 บาท

งบบุคลากร รวม 5,253,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนรายเดือนให้กับนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล
ท่าหลวงและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าหลวงและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
หลวง
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับเลขานุการนายกองค์การ
บริหาร
ส่วนท่าหลวงจํานวน1อัตรา

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,232,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่
 -  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  เป็นเงิน 134,640
 บาท
 - รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง เป็นเงิน 110,160
 บาท
 - เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง เป็นเงิน 86,400 บาท
 - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  เป็นเงิน 1,900,800
บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,337,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,842,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลสํานักงานปลัดและหน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน จํานวน6 อัตรา ได้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตรา
นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสํานักงานปลัด)จํานวน1อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจํานวน1อัตรา 
นักทรัพยากรบุคคลจํานวน1อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1อัตรา 
 เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
 - เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน1อัตรา ตั้งไว8้4,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง
นักบริหารงาน อบต. (ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) ตั้งไว้84,000  บาท
และนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสํานักงานปลัด)  ตั้งไว้42,000  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 268,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
 - ค่าจ้างชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
 - ค่าจ้างชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงานทั่วไป
จํานวน1อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็น 
 - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
อัตรา 
 - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 1,785,643 บาท
ค่าตอบแทน รวม 400,290 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 258,690 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
 - ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจัดซื้อ
จัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
 ค่าเขียนแบบแปลนตรวจแบบแปลน รับรองแบบเปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลฯลฯ
ตั้งไว้  50,000  บาท
 - ค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างองค์การ
  บริหารส่วนตําบล ฯลฯ ตั้งไว้208,690บาท ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2558และหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2559 และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่
 มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 หรือหนังสือที่เกี่ยว
ข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น
 พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3พ.ศ. 2559) หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 52,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และ
ผู้บริหารตามหนังสือที่ กค 0422.3/ว257ลว28มิถุนายน2559

ค่าใช้สอย รวม 1,014,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1 ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติ แผนพัฒนา เอกสาร
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เอกสารการประชุมต่างๆ ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติ แผน
พัฒนา เอกสารการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เอกสารการ
ประชุมต่างๆ ฯลฯตั้งไว้  20,000 บาท
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2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ ตั้งไว้

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงาน
จ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ ตั้งไว้
100,000 บาท

3. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย และดูแลทําความสะอาดในสถานที่
ราชการ

จํานวน 84,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย และดูแลทําความสะอาดใน
สถานที่ราชการ ตั้งไว้ 84,000 บาทปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า166
ข้อ3
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว3523ลว20มิ.ย
.2559

4 ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 
ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําของอย่างใดอย่างหนึ่ง 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จ้าง ฯลฯ

จํานวน 128,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานค่าจ้างเหมาเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําของอย่างใดอย่างหนึ่ง 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จ้าง ฯลฯตั้งไว้  128,000 บาท

5.ค่าจ้างเหมาดูแลทําความสะอาดในสถานที่ราชการ จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลทําความสะอาดในสถานที่ราชการตั้ง
ไว้ 72,000บาท   

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
1 ค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรอง เช่น รายจ่ายในการจัดเลี้ยงรับรองของ
องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าหลวง การประชุมสัมมนาต่างๆ ซึ่ง องค์การบริหาร
ส่วน
ตําบลท่าหลวงเป็นผู้จัด ฯลฯ  ตั้งไว้  10,000 บาท
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญต่างๆ ของทางราชการ เช่นวันเฉลิม
พระชนมพรรษา  วันปิยมหาราช ฯลฯ  ตั้งไว้  10,000  บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท

  สําหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า-
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้
จ่าย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วน
ตําบล
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ

วันที่พิมพ์ : 15/8/2561  19:43:26 หน้า : 4/34



ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป กรณีครบ
วาระและการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ มท0890.4/ว3992ลงวันที2่ตุลาคม2556และหนังสือ
ที่ มท0890.4/468ลงวันที1่7มกราคม2556และหนังสือที่มท0808.2
/ว3675ลว6ก.ค.2561
 หรือหนังสือที่เกี่ยวข้องปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า166ข้อ1

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา 
สําหรับพิธีการอันสําคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเป็นและมีความ
สําคัญ ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า166ข้อ2ตามหนังสือมท.0407/ว1284
ลว10พ.ย.2530

โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ผู้บริหาร ลูกจ้าง ผู้นําชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตําบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้บริหาร ลูกจ้าง ผู้นําชุมชน และผู้ที่
เกี่ยวข้องต่างๆฯลฯ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าอาหารวันอบรม ค่าอาหารวันศึกษาดู
งาน
ค่าจ้าเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง/ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ/ค่า
วิทยากรในวันอบรม
ค่าของสัมมนาคุณในการศึกษาดูงาน/ค่าป้ายโครงการ1ป้ายถัว เฉลี่ย
ทุกรายการ
ตั้งไว้400,000บาทปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า167ข้อ8

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า167ข้อ7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
 ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัด
สําเนา ตู้ โต๊ะ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ๊นเตอร์ ฯลฯ
 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ  รถยนต์ 2คัน  จักรยานยนต์1คัน
ตามหนังสือกระมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว3523ลว20มิ.ย
.2559

ค่าวัสดุ รวม 191,353 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
หมึก ยางลบ คลิป แบบพิมพ์ ฯลฯ และสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ (หนังสือพิมพ์) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟ สวิตท์ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ที่ซื้อจากเอกชน เพื่อ
บริการประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ และใช้ในสํานักงาน เช่น นํ้าดื่ม
นํ้ายาล้างจาน ช้อนส้อม จาน ชาม กะละมัง ใบมีด เขียง ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประและอะไหล่ รถ
ยนต์
รถจักรยานยนต์ เช่นยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก เบาะรถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย
ไขควง ประแจ แม่แรง  ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 41,353 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน
นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจาระบี ฯลฯ ตามหนังสือกระมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว3523ลว20มิ.ย.2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน ฟิล์มถ่ายรูป
และรูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ป้ายประชาสัมพันธ์ 
สื่อโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายทําเนียบ ป้ายพระราชดํารัส สื่อประชา
สัมพันธ์
รูปพระบรมฉายาลักษณ์ รูปภาพต่างๆ ป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรม
อื่นๆ
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 180,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง
เตาเผาขยะองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
 และไฟฟ้าสาธารณะในเขตตําบลท่าหลวง ฯลฯ
ตามหนังสือกระมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว3523ลว20มิ.ย
.2559

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าหลวง เตาเผาขยะองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง และห้องนํ้า
สาธารณะองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าหลวง 
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคมหรือค่าบริการตามโครงการเครือ
ข่าย   
อินเตอร์เน็ตเช่น การสื่อสารฯ ค่าเช่าพื้นที่Website ค่าสมาชิกอินเตอร์
เนต 
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 897,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 897,500 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 814,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่
ตํ่ากว่า
2,400ซีซีหรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 110กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน2
ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี2561 ปรากฎในแผนพัฒนาสี่
พ.ศ.(2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที2่ปีหน้า34ข้อ8

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อลําโพงเคลื่อนที่อเนกประสงค์ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลําโพงเคลื่อนที่อเนกประสงค์  ขนาด 15  นิ้ว
มีขยายในตัวกําลังขับ500วัตต์  มีไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือจํานวน2
ตัว
ที่ช่องเสียบไมโครงโฟนแบบสายได้
มีช่องเสียบUSBเล่นเพลง/MP-3  ใช้แบตเตอร์รี่ในตัว  มีล้อลากและหูจับ
ด้านบน
เล่นบรูทูธได้กําหนดราคาตามท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่พ.ศ.(2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่2ปีหน้า34ข้อ1
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า
19นิ้ว  มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า2แกนหลัก(2core)มี
ความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า3.3GHzหรือดีกว่าจํานวน1หน่วย
มีหน่วยความจําหลัก(RAM)ชนิดDDR4หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า4GB
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive)ชนิดSATAหรือดีกว่าขนาดความจุไม่
น้อยกว่า
1TBหรือชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า120GB
จํานวน1หน่วย
มDีVD-RWหรือดีกว่าจํานวน 1หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย(Network
Interface)แบบ10/100/1000Base-Tหรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า1
ช่อง
มีช่องเชื่อต่อ(interface)แบบUSB2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า3ช่อง
มีแป้นพิมพ์และเม้าส์มีจอภาพแบบLCDหรือดีกว่ามีContrast Ratio ไม่
น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้วจํานวน1หน่วย ตามเกณฑ์ราคากลาง
และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปีพ.ศ.2561กระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่พ.ศ.(2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่2ปีหน้า34ข้อ2จํานวน 3เครื่อง

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์
(Ink Tank Printer)จากโรงงานผู้ผลิต มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20
 หน้าต่อนาที
(ppm)หรือ8.8ภาพต่อนาที(ipm)มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อย
กว่า 10หน้า
ต่อนาที(ppm)หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm) มีช่องเชื่อต่อ(interface)
USB2.0 หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง สามารถใช้ได้กับ
A4,Letter ,Legalและ Custom โดยถาดใส่กระดาศได้ไม่น้อยกว่า 50
แผ่น
 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจํา
ปี
พ.ศ.2561กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปรากฎในแผนพัฒนาสี่
พ.ศ.(2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่2ปีหน้า34ข้อ2จํานวน 2 เครื่อง
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
กว่า 800VA (480Watts)สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า15
นาที จํานวน 3 เครื่อง
 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจํา
ปี
พ.ศ.2561กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปรากฎในแผนพัฒนาสี่
พ.ศ.(2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่2ปีหน้า34ข้อ2จํานวน 2เครื่อง จํานวน 3
 เครื่อง

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 11,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ต้องตาม
กฎหมาย ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ประจําปีพ.ศ.2561กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่พ.ศ.(2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่2ปี
หน้า34ข้อ2 จํานวน3ชุด

งานบริหารงานคลัง รวม 2,361,180 บาท
งบบุคลากร รวม 1,847,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,847,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,763,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลในส่วนการคลัง จํานวน 5 อัตรา 
ได้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา  
นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา  
นักวิชาการคลัง จํานวน 1 อัตรา  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้จํานวน 1 อัตรา  
 เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองคลังจํานวน 1 อัตรา  ตั้งไว้  42,000  บาท  
เจ้าพนักงานพัสดุจํานวน1อัตรา ตั้งไว้ 42,000  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 451,380 บาท
ค่าตอบแทน รวม 177,780 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 154,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
 - ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เช่น  ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐค่าเขียนแบบแปลน
ตรวจแบบแปลน รับรองแบบเปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลฯลฯ
ตั้งไว้  10,000 บาท
 - ค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนตําบล ฯลฯ  ตั้งไว้ 146,950 บาท ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2558และหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ในส่วนการ
คลัง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น
 พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 259) หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 16,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ในส่วนการคลังตามหนังสือที่ กค 0422.3/ว257ลว28มิถุนายน2559

ค่าใช้สอย รวม 174,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯลฯ ตั้งไว้  80,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

สําหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า-
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้
จ่าย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วน
ตําบล
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง โดยจ่ายเป็นค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างบุคลากรสํารวจภาคสนาม 
ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2550 หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3
/ว462
ลงวันที2่9กุมภาพันธ2์551 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3
/ว67
 ลงวันที่ 9 มกราคม  2555หรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาสี่
ปีหน้า166ข้อ4

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย จํานวน 4,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ 
ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย โดยจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
 ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า167ข้อ6

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
1 ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัด
สําเนา ตู้ โต๊ะ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ๊นเตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
หมึก ยางลบ คลิป แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ถุงใส่ของ ถุงขยะ ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน
นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจาระบี ฯลฯ ตามหนังสือกระมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว3523ลว20มิ.ย.2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรม
อื่นๆ
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 9,600 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 9,600 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคมหรือค่าบริการตามโครงการเครือ
ข่าย   
อินเตอร์เน็ตเช่น การสื่อสารฯ  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 62,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก2บาน จํานวน 11,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็ก2บาน มีมือจับชนิดบิด  มีแผ่นชั้น
ปรับ
ระดับ3ชิ้น  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)
จํานวน2หลังบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี2561
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่พ.ศ.(2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที2่ปีหน้า34ข้อ3

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 32,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน จอขนาดไม่
น้อยกว่า
19นิ้ว  มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า2แกนหลัก(2core)มี
ความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า3.3GHzหรือดีกว่าจํานวน1หน่วย
มีหน่วยความจําหลัก(RAM)ชนิดDDR4หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า4GB
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive)ชนิดSATAหรือดีกว่าขนาดความจุไม่
น้อยกว่า
1TBหรือชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า120GB
จํานวน1หน่วย
มDีVD-RWหรือดีกว่าจํานวน 1หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย(Network
Interface)แบบ10/100/1000Base-Tหรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า1
ช่อง
มีช่องเชื่อต่อ(interface)แบบUSB2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า3ช่อง
มีแป้นพิมพ์และเม้าส์มีจอภาพแบบLCDหรือดีกว่ามีContrast Ratio ไม่
น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้วจํานวน1หน่วย ตามเกณฑ์ราคากลาง
และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปีพ.ศ.2561กระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ปรากฎในแผนพัฒนาสี่พ.ศ.(2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่2ปีหน้า34ข้อ4 จํานวน 2  ชุด
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์
(Ink Tank Printer)จากโรงงานผู้ผลิต มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20
 หน้าต่อนาที
(ppm)หรือ8.8ภาพต่อนาที(ipm)มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อย
กว่า 10หน้า
ต่อนาที(ppm)หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm) มีช่องเชื่อต่อ(interface)แบบ
USB2.0 หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 
มีถาดใส่กระดาศได้ไม่น้อยกว่า 50แผ่นสามารถใช้ได้
กับA4,Letter,LegalและCustom
 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจํา
ปี
พ.ศ.2561กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปรากฎในแผนพัฒนาสี่
พ.ศ.(2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่2ปีหน้า34ข้อ4จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 7,500 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า มีกําลังไฟฟ้าด้านนอก
ไม่น้อย
กว่า 800VA (480Watts)สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า15นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจํา
ปี
พ.ศ.2561กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปรากฎในแผนพัฒนา
สี่พ.ศ.
(2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที2่ปีหน้า34ข้อ4จํานวน3ชุด

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 7,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ต้องตาม
กฎหมายปรากฎในแผนพัฒนาสี่พ.ศ.(2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง
ฉบับที2่ปีหน้า34ข้อ2 จํานวน2ชุด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ได้รับ
คําสั่งให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าหลวง (สํานักงานปลัด)
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้
จ่าย
ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2560
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของตําบลท่าหลวง จํานวน 20,000 บาท
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
โดยใช้จ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่มและอาหาร
ว่าง
ค่าชุดปฏิบัติการ  ค่าจัดทําวุฒิบัตร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ 
ค่าจัดทําป้ายโครงการ  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าโดดหอสูง  ค่าจ้างเหมารถ
รับ-ส่ง
ตําบลท่าหลวง (สํานักงานปลัด)
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า151ข้อ1

โครงการลดอุบัติเหตทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล
ปีใหม่และสงกรานต์ ฯลฯ โดยใช้จ่ายเป็นค่าป้าย
(สํานักงานปลัด)ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า151ข้อ2

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,292,550 บาท

งบบุคลากร รวม 966,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 966,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 528,240 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตําบล กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จํานวน 3อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม    นักวิชาการศึกษา  ครูผู้ดูแลเด็ก

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหน่ง ผู้อํานวยกองการศึกษา ตั้งไว้ 42,000
 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
 - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก
จํานวน2อัตรา ตั้งไว3้6,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
 - ค่าจ้างชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก จํานวน3
 อัตรา
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่มท 0809.4/ว1326
ลว4ก.ค.2560
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น 
 - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก
จํานวน3อัตราหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่มท
 0809.4/ว1326ลว4ก.ค.2560

งบดําเนินงาน รวม 301,310 บาท
ค่าตอบแทน รวม 104,310 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 86,110 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
 - ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เช่นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
ค่าเขียนแบบแปลนตรวจแบบแปลน รับรองแบบเปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลฯลฯ
ตั้งไว้ 30,000  บาท
 - ค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนตําบล ฯลฯ  ตั้งไว้ 56,110บาทตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2558และหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2559 และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่
 มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 หรือหนังสือที่เกี่ยว
ข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ในส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมตามหนังสือที่ กค 0422.3
/ว257ลว28มิถุนายน2559

ค่าใช้สอย รวม 162,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งไว้50,000 บาท
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2. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาทําความสะอาดสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
บริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลท่าหลวง

จํานวน 72,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาทําความสะอาดสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลท่าหลวงตั้งไว้ 72,000
 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า154ข้อ5

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

สําหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า-
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้
จ่าย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วน
ตําบล
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่อง
พิมพ์ดีด 
เครื่องอัดสําเนา ตู้ โต๊ะ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับ
อากาศ  โทรทัศน์ พัดลม
ตู้เย็น  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ ฯลฯ
2. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ 
อาคาร สถานที่ต่างๆ รั้วสํานักงาน ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
หมึก ยางลบ คลิป แบบพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน ฟิล์มถ่ายรูป
และรูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ป้ายประชาสัมพันธ์ 
สื่อโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายทําเนียบ ป้ายพระราชดํารัส สื่อประชา
สัมพันธ์
รูปพระบรมฉายาลักษณ์ รูปภาพต่างๆ ป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรม
อื่นๆ
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จํานวน 25,000 บาท
ความละเอียด21ล้านพิกเซลขึ้นไป
เป็นกล้องคอมแพค(Compact Digital Camera) ความละเอียดที่
กําหนดเป็น
ความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ(Image Sensor)มีระบบแฟลชใน
ตัว สามารถ
ถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการ
เปลี่ยน
สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้  มีประเป๋า
บรรจุกล้อง
เป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงกําหนดราคาตามท้องถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่พ.ศ.(2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่2ปีหน้า28ข้อ5

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,322,455 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,522,455 บาท

ค่าใช้สอย รวม 475,360 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลท่าหลวงโดยจ่ายเป็น ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ ค่าอาหารกลาง
วันและ
อาหารว่างเครื่องดื่มปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า 153   ข้อ1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 445,360 บาท
1.)ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลท่าหลวง
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลท่าหลวง ตั้งไว้ 303,800บาท
 *หมายเหตุ ใช้ข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  2561*
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า 154 ข้อ7
2.)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)จัดสรรตามจํานวน
เด็กอัตรา
คนละ1,700บาทต่อปี ตั้งไว1้05,400บาท ใช้จํานวนเด็กนักเรียน ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2561
กําหนดรายการเป็นสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น
พัฒนาการ
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า 154  ข้อ7
3.)เพื่อเป็นค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กปฐมวัยอายุ3-4ปีในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
จํานวน 32 คนๆละ1,130บาท ตั้งไว้  36,160  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.(2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที2่หน้า 154  ข้อ7
ตามหนังสือด่วนที่สุดที่มท0816.2/ว3274ลว19มิ.ย.2561

วันที่พิมพ์ : 15/8/2561  19:43:26 หน้า : 17/34



ค่าวัสดุ รวม 1,001,095 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ที่ซื้อจากเอกชนเพื่อ
บริการ
ประชาชนหรือผู้มาติดต่อ ราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่นนํ้ายาล้าง
จาน
ช้อนส้อม กะละมัง กระติกนํ้าเย็น กระติกนํ้าร้อน เสื่อนํ้ามัน ฯลฯ ตั้ว
ไว้ 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อนํ้าดื่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลท่าหลวง
ตั้งไว้  10,000  บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 981,095 บาท
 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนของศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็กตําบลท่าหลวง 
ตั้งไว้ 118,805 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า 153  ข้อ4
* หมายเหตุ ใช้ข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2561*
ตามหนังสือด่วนที่สุดที่มท0816.2/ว3274ลว19มิ.ย.2561
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขต
ตําบลท่าหลวง  จํานวน  4  แห่ง  
 ตั้งไว้ 862,290บาทปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า157ข้อ6
* หมายเหตุ ใช้ข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2561*
ตามหนังสือด่วนที่สุดที่มท0816.2/ว3274ลว19มิ.ย.2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 46,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบเงินอุดหนุน รวม 1,800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,800,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตําบลท่าหลวง จํานวน 1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
 อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
ตําบลท่าหลวง  จํานวน  4  แห่ง 
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า 174ข้อ1
* หมายเหตุ ใช้ข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2561*
ตามหนังสือด่วนที่สุดที่มท0816.2/ว3274ลว19มิ.ย.2561
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 427,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 187,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 187,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการการป้องกันการจมนํ้าเสียชีวิตในเด็กอายุตํ่ากว่า15ปี จํานวน 70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการป้องกันการจมนํ้าเสียชีวิตในเด็กอายุ
ตํ่ากว่า15ปีเพื่ออบรมให้ความรู้ในเรื่องการว่ายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอด
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ค่าจ้างเหมารถไปกลับ2คัน
ค่าใช้บริการสระ(รวมอุปกรณ์)
ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายได้
 ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า152ข้อ3(สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก จํานวน 45,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก
ค่าทรายอะเบทกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 
ค่านํ้ายากพ่นหมอกควัน ค่านํ้ามันเบนซิลและโซล่า
ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย 
ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายได้ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ(.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่2 หน้า31ข้อ1(สํานักงานปลัด)

โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 12,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านชุมชนปลอดขยะ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ทุกรายการถัวเฉลี่ยได้
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ(.2561-2564)เพิ่มเติมและเ
ปลี่ยนแปลงฉบับที2่ หน้า31ข้อ2(สํานักงานปลัด)

โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามการโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
ทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
 ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า152ข้อ4(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 15/8/2561  19:43:26 หน้า : 19/34



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามเงินอุดหนุนสําหรับขับ
เคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจาร์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกัน
พิษสุนัขบ้า(รวมอุปกรณ์)ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้
ตามหนังสือที่มท0810.5/ว2072ลว5ก.ค.61
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ(.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่2 หน้า13ข้อ1(สํานักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
หมู่บ้านในเขตตําบลท่าหลวงจํานวน 12 หมู่บ้านๆละ 20,000  บาท
ตามหนังสือที่มท0810.5/ว2072ลว5ก.ค.61
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ(.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที2่ หน้า13ข้อ1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 741,460 บาท

งบบุคลากร รวม 621,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 621,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 561,440 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตําบล ส่วนสวัสดิการสังคม
จํานวน 2อัตรา ได้แก่ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม)   นักพัฒนาชุมชน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล 
ส่วนสวัสดิการสังคมตําแหน่งหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งไว้42,000
บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
 - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
จํานวน1อัตรา ตั้งไว1้8,000บาท
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งบดําเนินงาน รวม 100,220 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,220 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
 - ค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนตําบล ฯลฯ  ตั้งไว้ 30,220บาทตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2558และหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2559 และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่
 มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 หรือหนังสือที่เกี่ยว
ข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น
 พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559) หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งไว้20,000บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

สําหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า-
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้
จ่าย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วน
ตําบล
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด 
เครื่องอัดสําเนา ตู้ โต๊ะ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับ
อากาศ  โทรทัศน์ พัดลม
ตู้เย็น  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
หมึก ยางลบ คลิป แบบพิมพ์ ฯลฯ และสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ (หนังสือพิมพ์) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน ฟิล์มถ่ายรูป
และรูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ป้ายประชาสัมพันธ์ 
สื่อโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายทําเนียบ ป้ายพระราชดํารัส สื่อประชา
สัมพันธ์
รูปพระบรมฉายาลักษณ์ รูปภาพต่างๆ ป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรม
อื่นๆ
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 19,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
คุณลักษณะพื้นฐาน-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อย2แกนหลัก
(2core)จํานวน1หน่วยโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้
1)ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบCache Memoryขนาดไม่น้อย
กว่า2MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า2.5GHzและมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า 6
แกนหรือ
2)ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบCache Memoryขนาดไม่น้อย
กว่า3MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า2.4GMz
มีหน่วยความจําหลัก(RAM)ชนิดDDR4หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า4GB
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า1TBหรือ
ชนิด
Solid State Driveขนาดความจุไม่น้อยกว่า120GBจํานวน1หน่วย
มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า1,366x768Pixelและมีขนาด
ไม่
น้อยกว่า12นิ้ว มีDVD-RWหรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน(Internal)หรือ
ภาย
นอก(External)จํานวน1หน่วย มีช่องเชื่อต่อ(Interface)แบบUSB2.0
หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า3ช่อง  มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อย
กว่า1ช่อง
มีช่องเชื่อต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า1ช่อง  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า
Wi-Fi(IEEE802.11b,g,n,ac)และ Bluetooth
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจํา
ปีพ.ศ.2561
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่พ.ศ.(2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่2ปีหน้า34ข้อ7
จํานวน1เครื่อง

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จํานวน 3,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ต้องตาม
กฎหมาย ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ประจําปีพ.ศ.2561กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่พ.ศ.(2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่2ปี
หน้า34ข้อ1 จํานวน1ชุด
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 107,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 107,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 107,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า157ข้อ7

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาความ
สามารถในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า157ข้อ8

โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุตําบลท่าหลวง จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุตําบลท่าหลวง
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า156ข้อ3

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้สูงอายุตําบลท่าหลวง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของผู้สูงอายุตําบลท่าหลวง  อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า156ข้อ2

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,148,869 บาท

งบบุคลากร รวม 824,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 824,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 644,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลในส่วนโยธา จํานวน2 อัตรา 
ได้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน1อัตราและนายช่างโยธา จํานวน1
อัตรา  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตําบล กอง
ช่าง
ตําแหน่ง  นายช่างโยธา จํานวน1อัตรา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับ พนักงานส่วนตําบล
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่ว
ไป
จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น 
 - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 323,929 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,860 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,860 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
 - ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าหลวง เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับ
ผิดชอบ
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ค่าเขียนแบบแปลน  ตรวจแบบแปลน 
 รับรองแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง ตั้งไว้ 5,000
 บาท
 - ค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าหลวง ตั้งไว้45,860บาทตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2558และหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น
 พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551) หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 193,560 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1 ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ รังวัดและดูแลที่สาธารณะประโยชน์ ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ รังวัดและดูแลที่สาธารณะ
ประโยชน์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง ตั้งไว้ 20,000 บาท

2 ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทําของ ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ  
เข้าปกหนังสือ และเอกสารต่างๆ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทําของ ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ  
เข้าปกหนังสือ และเอกสารต่างๆตั้งไว้ 40,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

สําหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 103,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
1 ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ และครุภัณฑ์ เช่น 
หอกระจายข่าว ไฟฟ้าสาธารณะ ป้ายติดประกาศ วัสดุก่อสร้างฯลฯ
2 ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัด
สําเนา ตู้ โต๊ะ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ๊นเตอร์ ฯลฯ
3 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ซ่อมแซมถนน 
อาคาร สถานที่ต่างๆ รั้วสํานักงาน ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 37,509 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
แฟ้ม ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 7,509 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ นํ้ามันทาไม้
ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก
กระเบื้อง สังกะสี ยางมะตอยฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ 
 ตามหนังสือกระมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว3523ลว20มิ.ย
.2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรม
อื่นๆ
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
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งานไฟฟ้าถนน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ
เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด
และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสาย
และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า   
การขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านและโรงสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า
การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์  ฯลฯ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 108,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 108,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร
ธรรมชาติ
ค่าจ้างผู้ดูแลกําจัดขยะ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ ของเตาเผาขยะ
ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง ฯลฯ(สํานักปลัด)
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า147ข้อ1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดเวทีประชาคม 
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น(สํานักปลัด)
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า170ข้อ3

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันหลักของชาติ เพื่อจัด
ทําหรือสนับสนุนโครงการปกป้องสถาบันหลักของชาติซึ่งเป็นศูนย์รวม
แห่ง
ความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ(สํานักปลัด)
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า163ข้อ4
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โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต
และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน(กองสวัสดิการฯ)
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า149ข้อ2

โครงการอบต.ยิ้มเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต.ยิ้มเคลื่อนที่  เพื่อออกหน่วย
บริการ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง(สํานักปลัด)
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า170ข้อ2

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 124,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬา "ท่าหลวงเกมส์" จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการแข่งขันกีฬา "ท่าหลวงเกมส์" เป็นค่าอาหาร 
ค่าเช่าสถานที่และค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าป้ายโครงการและป้ายประชา
สัมพันธ์
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสําหรับการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัลและเงินรางวัล
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ประจําสนาม
ค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา
 ทุกรายการถัวเฉลี่ยได้
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ(.2561-2564)เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงฉบับที่2 หน้า32ข้อ2(กองการศึกษา)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด โครงการวันเด็กแห่งชาติ เป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาแต่ง
เวที
สถานที่ เครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย 
 ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกรายการถัวเฉลี่ยได้
(กองการศึกษาฯ)ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า162ข้อ9

งบลงทุน รวม 122,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 122,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายประจําหมู่บ้านป่ายาง  หมู่ที่ 9 จํานวน 122,000 บาท
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายพร้อมติดตั้งที่พื้นลานคอนกรีตหมู่บ้าน  
จํานวน  10  ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่าหลวง กําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ(.2561-2564)เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงฉบับที่2 หน้า32ข้อ1(กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอําเภอพิมาย ในการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอพิมาย ในการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ปี 
พ.ศ. 2561ตั้งไว้ 100,000 บาท ตามหนังสืออําเภอพิมายที่นม1318
/ว2961
วันที่25พฤษภาคม2562เรื่องการอุดหนุนงบประมาณจัดงานเทศกาลเที่ยว
พิมาย
นครราชสีมา ประจําปี2561(กองการศึกษาฯ) 
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ(.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที2่ หน้า16ข้อ1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,832,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,832,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,832,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่ายในการชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าชแชยงานก่อสร้างต่างๆตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)ที่
องค์การบริ
หารส่วนตําบลได้ดําเนินการ
ตามหนังสือด่วนที่สุดที่กค(กวจ)0405.2/ว110ลว5มี.ค.2561

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง  หมู่ที่  11  (สายลําห้วยไผ่ฝั่งขวา) จํานวน 291,000 บาท
เท คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 120  เมตร  หนา  0.15  เมตร
หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก 
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบอบต.ท่า
หลวง กําหนด) 
ตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที2่
หน้า27ข้อ17

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง  หมู่ที่  2  (สายซอยศรีบรรจง) จํานวน 163,000 บาท
 เท คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 67 เมตร  หนา  0.15  เมตร
หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 201 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก ติดตั้ง
ป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบอบต.ท่าหลวง กําหนด)
ตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที2่
หน้า4ข้อ2
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนม่วง   หมู่ที่ 4  (สายโนนม่วง - คลอง 
1 ช่วงที่ 6)

จํานวน 335,000 บาท

 เท คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100 เมตร  หนา  0.15  เมตร 
หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก 
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
 (รายละเอียดตามแบบอบต.ท่าหลวง กําหนด) 
ตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที2่
หน้า6ข้อ6

โครงการก่อสร้างถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุก   บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 (สาย
ซอยพี่น้องร่วมใจ ช่วงที่ 2)

จํานวน 67,000 บาท

เสริมดินคันทางขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 40 เมตร  สูงเฉลี่ย 1.20
 เมตร  
ลาดเอียง 1/0.5หรือมีปริมาตรดินถม  220.80  ลบ.ม. พร้อมเกรดบดทับ
แน่น 
 ลงหินคลุกกว้าง 3.50 เมตร  ยาว  40 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุก  21  ลบ.ม. พร้อมเกรดบดทับแน่น
 (รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่าหลวงกําหนด)
ตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที2่
หน้า21ข้อ5

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการขยายถนน คสล. สายท่าหลวง - หนองปรือ  
(ช่วงบ้านงิ้วพัฒนา  หมู่ที่ 10)

จํานวน 232,000 บาท

 เทคอนกรีตขยายถนน คสล. ขนาดกว้างข้างละ 0.70  เมตร  ยาว
รวม 400  เมตร 
 หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นที่คสล. รวมไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม. พร้อม
ลงไหล่ทาง
หินคลุกกว้าง 0.20 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
 (รายละเอียดตามแบบอบต.ท่าหลวง กําหนด) 
ตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที2่
หน้า23ข้อ11

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านสนุ่น  หมู่ที่ 6 (ช่วงนานายดาว - 
คลองระกํา)

จํานวน 313,000 บาท

ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร  ยาว  900 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุก  270  ลบ.ม. พร้อมเกรดบดทับแน่น 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่าหลวงกําหนด)ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที2่
หน้า6ข้อ5

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  บ้านจารย์ตํารา  หมู่ที่ 5 (สายนาตาก๋อย - 
ลํานํ้ามูล)

จํานวน 121,000 บาท

ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร  ยาว  350 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุก 105  ลบ.ม. พร้อมเกรดบดทับแน่น
 (รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่าหลวงกําหนด)ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที2่
หน้า28ข้อ18
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โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 3 (จากสามแยกโรงสี - 
บ้านผู้ช่วยชูเกียรติ์)

จํานวน 260,000 บาท

 เท คสล. เสริมผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 150 เมตร  หนา  0.10
  เมตร 
หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก 
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบอบต.ท่า
หลวง กําหนด)
ตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที2่
หน้า20ข้อ2

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 273,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 273,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 72,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 72,000 บาท
1. ค่าจ้างเหมาดูแลสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า  
 ตั้งไว้72,000 บาทปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  ข้อ1 หน้า 168 (กองช่าง) 

ค่าวัสดุ รวม 1,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุคงทนเช่น
ปุ๋ย มีด เชือก จอบ  เสียม เลื่อย ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าบ้านจารย์ตํารา,บ้านท่า
หลวง 

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 303,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรย์นํ้าและป่ารวมทั้งสร้างจิตสํานึกของประชาชนใน
การ
รักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปีหน้า149ข้อ3
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระ
ราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนคุ้มครองดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ อย0023.3/ว561ลว6ก.พ.2558เรื่องการดําเนิน
โครง
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)และหนังสือด่วนที่สุดที่ มท
 0891.4/ว164
ลว26มกราคม 2558
ตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที2่
หน้า30ข้อ5

งบลงทุน รวม 258,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 258,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดขยายลําตะกุดใหญ่  บ้านจารย์ตํารา  หมู่ที่ 5 (ช่วงบริเวณรังวัด
ที่ดิน)

จํานวน 170,000 บาท

ขุดคันดินขนาดพื้นที่  216 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 2.00  เมตร 
ปริมาตรดินขุด  432  ลบ.ม. พร้อมตกแต่งคันดิน ติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย
 (รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่าหลวง กําหนด) 
ตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที2่
หน้า10ข้อ5

โครงการติดตั้งบานประตูระบายนํ้าแบบพวงมาลัยมือหมุน  บ้านป่ายาง หมู่ที่ 
9 (ช่วงลําคัดเค้าลงลํานํ้าเค็ม)

จํานวน 88,000 บาท

วางท่อระบายนํ้าขนาด ? 0.60 เมตร ทดแทนท่อเดิมที่ชํารุด จํานวน 6
ท่อน 
พร้อมเทกําแพง คสล.ปากท่อทั้งสองข้าง 
พร้อมติดตั้งบานประตูระบายนํ้าแบบพวงมาลาลัยมือหมุน
ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1  ชุด 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่าหลวงกําหนด)
ตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที2่
หน้า30ข้อ4
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,707,443 บาท

งบกลาง รวม 11,707,443 บาท
งบกลาง รวม 11,707,443 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 38,229 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง ในอัตราที่กฎหมายกําหนด 
ในอัตราร้อยละ 5  ของเงินค่าจ้างและค่าครองชีพชั่วคราว 
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0809.5/ว9ลงวันที2่2มกราคม2557
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่มท0809.5/
ว81ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.2533 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด
ที่มท 0809.4/ว1326ลว4ก.ค.2560 และหนังสือที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,930,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าหลวง จํานวน 12หมู่บ้าน เป็นระยะเวลา 12 เดือน
ตามหนังสือ ที่ มท0810.6/ว2076ลว5ก.ค.61
ระเบียบมท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท.พ.ศ.2552

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,112,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าหลวง จํานวน 12หมู่บ้าน เป็นระยะเวลา 12 เดือน
ตามหนังสือตามหนังสือ ที่ มท0810.6/ว2076ลว5ก.ค.61

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าหลวง จํานวน 10 รายๆละ 500 บาท เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน
ตามหนังสือ ที่ มท0810.6/ว2076ลว5ก.ค.61
ระเบียบมท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการของอปท.(ฉบับที2่)
พ.ศ.2559

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีเกิดสาธารภัยฉุกเฉินของประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน  ฯลฯ 
ระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560
ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท0313.4/ว667ลว12มีนาคม2545
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว3215ลว6มิถุนายน2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0808.2/ว4072ลว15กรกฎาคม2559
และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 104,814 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
 ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุน สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง (สปสช. อบต. ท่าหลวง)
ตั้งไว้ 104,814 บาท
ในอัตรา  45 บาท ต่อคน  ในส่วนองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าหลวงต้องสมทบ  40%  ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าหลวงกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.)  
(คิดจากจํานวนประชากร  5,823 คน   x  45  บาท  x  40%)  
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการ
กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่พ.ศ.2557

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) ตาม  พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
(ฉบับที่  6  พ.ศ.  2543)   และหนังสือสํานักงานบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ที่  มท 0808.5/ว29
ลงวันที่ 12กรกฎาคม   2560
หนังสือสํานักงานบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ที่มท0808.5/ว30ลว12ก.ค.2560
 หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด   
 โดยคํานวณตั้งจ่ายได้ ในอัตราร้อยละ   1 ของรายได้ประจําปี
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้   
เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน 
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